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Січень 

1 січня – Міжнародний день миру 

 Всесвітній день миру було започатковано 8 грудня 1967 року Святішим Отцем 

Павлом VI як День всесвітніх молитов за мир. Починаючи від 1968 р., відзначається в 

Католицькій Церкві 1 січня. Ця дата вибрана не випадково, адже це є початок Нового 

року. Під егідою ООН День миру почав відзначатися з 1981 р. щорічно 21 вересня. Папа 

видає щороку до Всесвітнього дня миру спеціальне послання, присвячене певній темі, 

пов’язаній з утвердженням миру на Землі. Особлива увага в цей день приділяється 

молитві за мир, а також пошуку шляхів для утвердження миру між людьми, в 

міжнародному співтоваристві, а також у ставленні до навколишнього природного 

середовища. Існує тісний взаємозв’язок між миром в душі людини, суспільним миром і 

благополуччям всього створеного Богом світу, який системно описав блаженний Папа 

Іван Павло ІІ у посланні до Дня миру 1990 р. під назвою «Мир з Богом Творцем – мир із 

всім створінням». Зокрема в посланні наголошується на значенні «екології душі» для 

миру в міжнародній спільноті та збереження створеного Богом світу. З іншого боку 

підкреслюється згубний вплив воєнних конфліктів на навколишнє середовище, а від так і 

на суспільство та окремих людей. З того часу майже в кожному посланні римських 

понтифіків до цього дня присутні теми екології душі, суспільної екології та екології 

навколишнього середовища. 
 

1111  ссііччнняя--  ММііжжннаарроодднниийй  ддеенньь  ззааппооввііддннииккіівв  ттаа  ннааццііооннааллььнниихх  

                                                                                                        ппааррккіівв  

Заповідати – означає передавати в спадщину щось дороге і цінне. Заповідники є 

найвищою формою охорони природи в нашій державі. 

Сучасна мережа природних заповідників України сформувалась внаслідок праці 

багатьох поколінь природоохоронців і відіграє важливу роль у вирішенні проблем 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, підтримці екологічної рівноваги 

у природі, формуванні світоглядних орієнтирів людини, спільнот, суспільства. 

Всього у світі створено більш як 11 тис. заповідних територій, що мають статус 

заповідника чи національного парку.  

Основну загрозу біорізноманіттю становить необдумана та безвідповідальна 

діяльність людини. Спостерігається катастрофічне зменшення площі територій водно – 

болотних угідь, степових екосистем, природних лісів. Знищення навколишнього 

середовища відбувається внаслідок розорювання земель, вирубування лісів з подальшою 

зміною цільового призначення земель, осушення або обводнення територій, 

промислового, житлового та дачного будівництва тощо. З метою припинення процесів 

погіршення стану навколишнього природного середовища необхідно, 

насамперед,  розширити існуючі та створити нові об’єкти природно – заповідного фонду. 



 

 18–25 січня – Великий зимовий облік птахів   

Великий зимовий облік є наймасовішим заходом для вивчення птахів у всьому 

світі. Його іноді називають Різдвяним. Традиція обліковувати птахів народилася в 1900 

році у США, коли редактор орнітологічного журналу Bird-Lore Френк Чепмен 

запропонував новий спосіб Різдвяного полювання – з біноклем в руках замість зброї. За 

його закликом 26 осіб вперше провели цей день разом з пташками, спостерігаючи за ними 

та вивчаючи їх, радіючи їхньому польоту та свободі. З цього часу обліковування птахів у 

Різдвяні дні поширилося на теренах США, Канади, Латинської Америки, Карибських та 

деяких Тихоокеанських островів. 

Завдяки простоті проведення та незначним витратам часу, Великий зимовий облік 

знайшов широку підтримку серед дітей і дорослих, забезпечуючи нас щорічно 

необхідними даними про зимуючих в Україні птахів. З року в рік кількість учасників 

Великого зимового обліку птахів в Україні зростає, що допомагає нам одержати важливі 

дані про стан популяцій загальнопоширених видів птахів Європи. 
 

21 січня - Всесвітній день снігу 
Ідея створення Всесвітнього дня снігу напрошувалася вже дуже давно. З 2007-го 

року почали з’являтися перші акції міжнародного характеру, які згодом були включені до 

порядку денного цього дня. У 2011-му році Міжнародною федерацією лижного спорту 

(FIS) на 2012-й рік нарешті було заплановано ряд щорічних заходів, присвячених цій 

знаменній події. FIS виступила засновником Дня снігу, відзначати який вирішили в третю 

неділю січня. 

Офіційно Всесвітній день снігу був створений для популяризації зимових видів 

спорту в молодіжному середовищі, для підтримки і заохочення участі в подібних заходах 

всіх зацікавлених сторін в галузі. Мета проведення заходів полягає у залученні дітей і 

сімей до своєрідного, унікального, активного відпочинку, який може подарувати тільки 

участь у зимових видах спорту. Для цього і проводяться спеціальні заходи по всьому 

світу. Також організатори наголошують на необхідності поширення важливої інформації 

про безпеку, фізичне здоров’я і про питання екологічного характеру. 

 
 

 



 29 січня – День мобілізації зусиль проти загрози  

                                                    ядерної війни 

Цей День відзначається з 1985-го року, коли була підписана «Делійська 

декларація». Ключовою метою декларації є заклик до припинення гонки ядерних 

озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, 

усунення самої загрози ядерної війни. Делійська декларація була прийнята 29-го січня 

1985-го року в Нью-Делі, столиці Індії, на нараді глав держав і урядів кількох країн - Індії, 

Греції, Мексики, Аргентини, Танзанії та Швеції, які стали першими країнами, які 

підписали цей документ. 

Нагадаємо, що раніше, для попередження початку ядерної війни і збереження 

навколишнього середовища, в 1963-му році було підписано Договір про заборону 

випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою, який 

зобов’язує його учасників забороняти, запобігати і не виробляти будь-які випробувальні 

вибухи ядерної зброї та інші ядерні вибухи в атмосфері, в космічному просторі і під 

водою, а також в будь-якому іншому середовищі, якщо такий вибух викликає випадіння 

радіоактивних опадів за межами територіальних кордонів держави, яка виконує цей 

вибух. 
 

 

Лютий 

 

 Лютий-березень – Всеукраїнська екологічна акція по  

                                                                  охороні квітів-первоцвітів  

Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості 

рослинам утворити насіння. До того ж ушкоджуються сусідні квітки, ламаються стебла та 

бруньки, повністю нівечаться рослини. Мета акції – привернути увагу громадськості до 

проблеми охорони ранньоквітучих лісових рослин, спрямувати зусилля громадян на 

практичні дії щодо захисту первоцвітів. Адже більшість рідкісних декоративних рослин, 

що занесені до Червоної книги України, зникають через винищення їх людиною. 

Найяскравіше ця тенденція простежується на прикладі первоцвітів, які збираються 

головним чином для продажу. 
 



 2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь 

Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до 

цінності водно-болотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої 

планети.Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення в першу 

чергу в якості середовища проживання водоплавних птахів, була підписана 2 лютого 1971 

р. В місті Рамсаре (Іран), і з тих часів носить назву Рамсарської конвенції. 

День її підписання в 1997 р. був об’явлений Всесвітнім днем водно-болотних 

угідь. Головною ціллю конвенції є збереження і раціональне використання водно-

болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі. 

 

   19 лютого – Міжнародний день захисту морських  

                                                         ссавців 

Міжнародний день захисту морських ссавців вважається днем захисту не лише 

китів, але й усіх морських ссавців та інших живих істот морів та океанів. Святкується з 

1986р., коли, після 200-річного винищення китів, Міжнародна китова комісія ввела 

заборону на китовий промисел і на торгівлю китовим м'ясом. Щорічно в цей день 

різноманітні природоохоронні групи проводять акції із захисту китів та інших морських 

ссавців. В Україні це свято можна назвати днем захисту дельфінів, адже вони є єдиними 

представниками морських ссавців, які мешкають у наших солоних водах. 

 

 

Березень 
 

                    3 березня – День дикої природи 

26.12.2013 – Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, якою постановила 

відзначати 3 березня День дикої природи. У резолюції з цього приводу зазначається 

цінність диких тварин і рослин, особливо тих, які потребують захисту. 3 березня 1973 

була прийнята Конвенція, що регулює міжнародну торгівлю рідкісними видами флори і 

фауни, відома як СІТЕС. Під міжнародною охороною сьогодні знаходяться 5600 видів 

тварин і 30 тисяч рослин. Учасниками Конвенції є 176 держав. У секретаріаті СІТЕС 



сподіваються, що нова дата допоможе привернути увагу до проблеми браконьєрства, що 

має далекосяжні екологічні, економічні та соціальні наслідки. 

 

 14 березня – Всесвітній день дій проти гребель, на 

                                                          захист річок, води 
                                                                          

Всесвітній день дій проти гребель започаткований у 1997 р. за ініціативою 

громадської організації «Міжнародна мережа річок» (США). Цей день було 

запропоновано відзначати з метою об’єднання зусиль людей всього світу в боротьбі проти 

гребель, а також здійснення просвітництва щодо впливу гребель на річкові екосистеми. У 

березні 1997 року в Бразилії, в місті Курітіба, відбулася Перша міжнародна конференція 

проти будівництва крупних гребель, яка встановила щорік 14 березня відзначати день 

боротьби з греблями на захист Річок, Води і Життя. Конференція призвала всі дії 

проводити під гаслом: "Хай вода несе життя, а не смерть!" і призвала уряди, міжнародні 

агентства та інвесторів встановити мораторій на будівництво крупних гребель, поки не 

буде вироблена міжнародна незалежна експертиза проектів їх зведення, а також 

компенсований збиток людям і природі. 

 21 березня - Міжнародний день лісів 
Всесвітній день лісів святкується у день весняного рівнодення у Північній півкулі, 

що за традицією вважається першим днем весни і символом нового життя та нових 

починань. Звичайно, в Південній півкулі цей день є днем осіннього рівнодення, але у 

будь-якому випадку даний період є сприятливим для посадки та росту дерев. День лісу 

відзначає внесок лісів та лісового господарства у життя суспільства. Щороку в цей день 

фахівці з усього світу обговорюють користь лісу, товарів та послуг, отриманих з лісу; 

люди можуть дізнатися про стале управління лісами, невиснажливе використання лісових 

ресурсів (без завдання шкоди лісовим екосистемам) з метою їх збереження для майбутніх 

поколінь. Традиція святкування Дня лісу була заснована в 1971 році під час загальних 

зборів Європейської конфедерації сільського господарства, метою яких було обговорення 

важливості вміння цінувати значення власних лісових ресурсів. Так і зародилася ідея 

проголошення Всесвітнього дня лісівництва, яка одразу ж була підтримана Організацією 

ООН з питань продовольства і сільського господарства. Європейська конфедерація 

сільського господарства зазначила, що Всесвітній день лісівництва потрібно 

використовувати для розповсюдження інформації щодо всіх аспектів багатства лісу, 

представлених з трьох точок зору: виробництво, захист, і відновлення. Всесвітній день 

лісів пов'язаний з діяльністю щодо посадки лісів та висвітлення важливості збільшення 

кількості зелених насаджень. Цей день відзначається урядами та міжнародними 

організаціями для визначення плану збереження лісів. 



   22 березня – Всесвітній день води 

Всесвітній день води бере свій початок від Конференції з довкілля та розвитку, 

що мала місце у 1992р. в Ріо-де-Жанейро. Основною причиною святкування цього дня є 

швидке зменшення запасів питної води. Генеральна асамблея ООН оголосила 22 березня 

Всесвітнім днем водних ресурсів (резолюція 47/193 від 22 грудня 1992 року). Метою 

проведення цього Дня є підвищення рівня обізнаності про значення і важливість води для 

продовження життя на Землі, а також про те, як раціональне використання водних 

ресурсів сприяє підвищенню рівня економіки і соціального добробуту. 

 З 1993 року офіційно на всій планеті стали святкувати Всесвітній день води. 

Цього дня організація по захисту довкілля звертається до всіх держав, що існують на 

планеті, із закликом приділяти більше уваги захисту водних ресурсів планети і проводити 

конкретні дії на національних рівнях. 

 У червні 1999р. в Лондоні на ІІІ Конференції міністри екології і охорони здоров'я 

35 європейських країн, у тому числі й України, підписали Протокол по проблемах води і 

здоров'я, зобов'язавшись оберігати своїх громадян від захворювань, пов'язаних із 

забрудненням води, захищати водні ресурси, створювати системи усунення небезпечних 

ситуацій.  

Щороку, 22 березня ООН призначає конкретний підрозділ власної організації, 

який контролюватиме дотримання правил проведення Всесвітнього дня води. Щорічно 

цього дня піднімається нова проблема, пов'язана із забрудненням водних ресурсів на 

планеті і звучить заклик до її рішення. Але основні цілі проведення свята залишаються 

незмінними. 

 23 березня – Всесвітній метеорологічний день 

У 1872 році була заснована міжнародна метеорологічна організація (ММО). 11 

жовтня 1947 була відкрита для підписання Конвенція, внаслідок якої утворена Всесвітня 

метеорологічна організація (ВМО) замість ММО, а 23 березня 1950 Конвенція набула 

чинності. 

 Всесвітня метеорологічна організація, як спеціалізована міжурядова організація 

системи ООН, дозволяє підтримувати міждержавне співробітництво в галузі 

гідрометеорології та оперативної гідрології, що можливо шляхом координації глобальних, 

регіональних, національних систем спостереження та міжнародного обміну 

гідрометеорологічними даними.  

За ініціативою Всесвітньої метеорологічної організації, починаючи з 1961 року, 

світовим співтовариством 23 березня стало відзначатися як Всесвітній метеорологічний 

день (ВМД) – професійне свято метеорологів всієї планети. Кожен рік ВМО святкує цей 

день під певним девізом, приділяючи особливу увагу до конкретної та актуальної на 

даний момент теми. Мета – акцентувати важливість метеорології і метеорологічної 

служби для забезпечення добробуту населення. 



  24 березня - Година Землі 

 
«Всесвітній фонд природи» (World Wide Fund for Nature) спільно з австралійським 

виданням «The Sydney Morning Herald» наприкінці березня 2007- го року провела цікаву і показову 
екологічну акцію: близько 2100 фірм і компаній австралійського міста Сідней, а також понад 2,2 
млн. його жителів вимкнули освітлення на одну годину. За цей час енергоспоживання міста було 
скорочено більше ніж на 10%, що в свою чергу сприяло і скороченню викидів вуглекислого газу в 
атмосферу. За підрахунками фахівців, ефект від акції був такий, що на той час нібито в місті на 
дорогах на 48 тисяч автомобілів стало менше. Цю акцію назвали «Година Землі». Ідея була хороша 
і прийняла щорічний характер, поширилася і стала популярна в багатьох країнах світу. Час 
проведення акції погоджено з 20:30 по 21:30 год., для кожного регіону за місцевим часом в 
останню суботу березня. 

За час акції кінцевий споживач може заощадити до 0,5 кВт спожитої електрики, що 
позитивно позначиться і на його бюджеті. В умовах економічної кризи це вельми актуально. 

Україна приєдналася до всесвітньої акції вперше у 2009 році. Незважаючи на те, що про 
свою участь заявили всього 16 міст, люди та організації у інших населених пунктах України теж 
вимкнули світло на одну годину, тим самим підтримуючи Годину Землі. 

В 2015 році більше 55 міст та містечок нашої країни підтримали кампанію. По всій Україні 
пройшли десятки подій, присвячених Годині Землі – вуличні концерти при свічках, перегляд 
екофільмів, екологічні ярмарки, вікторини та багато іншого. Згасли десятки відомих на всю країну 
споруд, в тому числі Одеський театр Опери та Балету, Луцький замок тощо. 

 

 1 квітня – Міжнародний день птахів  
Міжнародний день птахів проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО 

"Людина і біосфера" і не випадково наголошується саме в квітні. 1 квітня 1906 року була 

підписана Міжнародна конвенція по охороні птахів. День птахів – це не лише річниця 

Конвенції, але і час прильоту пернатих із зимівель. Вперше цей день, як масове дитяче 

свято, став проводитися в Сполучених Штатах Америки. Організатором виступив педагог 

з містечка штату Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет 

«Пітсбургська телеграфна хроніка», що почала популяризацію Дня птахів. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=03&day=24&year=2018
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=ecology&holiday=393&year=2018


 7 квітня – День охорони здоров'я 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) була організована в цей день. У зв'язку із 
постійною зміною та забрудненням довкілля щораз актуальнішим стає питання охорони здоров'я. 
Цей день проголошений ООН для того, щоб більшість країн звернула особливу увагу на 
різноманітні аспекти охорони здоров'я. 

В доповіді ВООЗ «Профілактика хвороб за допомогою навколишнього середовища – 
оцінка тяжкості хвороб, викликаних навколишнім середовищем» зазначається, що 24% всіх хвороб 
у світі виникають та розвиваються через погані умови навколишнього середовища. Причому у 
дітей з цим пов'язано 33% всіх випадків захворювань. 

 

 15 квітня – День екологічних знань 

Історія цього дня починається з 1992 року, коли на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, 

де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величезне 

значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії сталого 

розвитку людства. В Україні день екологічних знань відзначається з 1996 року за 

ініціативи громадських природоохоронних організацій. Основним завданням цього дня є 

інформованість громадськості про стан справ у сфері екологічної безпеки, дотримання 

місцевими суб’єктами чинного природоохоронного законодавства. День відзначається 

шляхом організації та проведення конференцій і семінарів, круглих столів, присвячених 

питанням довкілля. З огляду на те, що майбутнє належить зростаючому поколінню, його 

вмінню оцінювати ситуацію, адекватно реагувати на зміни і вирішувати проблеми, 

пов’язані з виживанням планети, то все важливішим стає формування екологічної 

поведінки людини, яка базується на повному екологічному мисленні. 

 

 

 21 квітня –Український день навколишнього 

                                                       середовища (День довкілля) 

День навколишнього середовища відзначається в Україні щорічно у третю суботу 

квітня з 1998 року згідно з Указом Президента України «Про День довкілля» № 855/98. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=04&day=21&year=2018


Цього дня громадські організації проводять заходи, спрямовані на поліпшення 

стану навколишнього середовища, очищення водних джерел, озеленення, збереження 

заповідних об’єктів, поширення екологічних знань. 

Спочатку свято було задумано для того, щоб відзначити Стокгольмську 

конференцію з довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху. 

Цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) - 

Екологічна програма ООН, яка зараз є основним організатором та ідеологом Дня довкілля. 

 

3-4 тиждень квітня – "Марш парків" – щорічна 

міжнародна екологічна акція на підтримку заповідної справи 

Марш парків є продовженням і якісно новим етапом святкування Днів Дерева і 

Землі. Це міжнародне свято бере свій початок з сорокових років дев’ятнадцятого століття, 

коли засновник природоохоронного руху Дж. Стерлінг Мортон переїхав зі своєю родиною 

в штат Небраска (США). На новому місці вони побачили безкрайні прерії з поодинокими 

деревами, які планувалося вирубувати для будівництва та дров. Мортон і його дружина 

відразу ж зайнялися посадкою дерев і розгорнули кампанію з пропаганди заліснення 

територій. Обійнявши посаду секретаря штату Небраска, на засіданні правління сільського 

господарства в 1872 році, Мортон запропонував визначити день, присвячений 

озелененню. Ідея отримала широку підтримку і в перший день жителі штату висадили 

близько мільйона дерев. Ця акція отримала назву “День дерева”. У 1882 році штат 

Небраска оголосив День дерева офіційним святом штату, який і до цих пір відзначається 

22 квітня. З 1970 року зміст святкування Дня дерева було значно розширеним. 

Пропагувалася не тільки роль озеленення територій, але й охорони рослинного і 

тваринного світу в цілому. Як наслідок, свято отримало новий зміст і нову назву – День 

Землі. Починаючи з 1990 року, центром і організатором святкувань Дня Землі в 

Сполучених Штатах Америки виступають національні парки. У цей день проводиться збір 

коштів на підтримку територій, які потребують особливої охорони, виставки, бесіди, 

лекції. Свято отримало нове значення і разом з тим і нову назву – “Марш парків”. З 1995 

року до свята, традиційного в США, стали приєднуватися країни Європи та Азії. Так, вже 

в 1996 році в святі взяло участь більше 120 заповідників, національних парків та інших 

природоохоронних організацій. 

Щорічно в “Марші парків” беруть участь сотні тисяч людей. Більше 200 держав та 

неурядових організацій країн СНД співпрацюють з ЦОДП в якості організаторів місцевих 

Маршів. Під час «Маршу парків» відбуваються круглі столи, концерти, фестивалі, 

конференції, екскурсії тощо. Марші парків сприяють залученню національного бізнесу до 

природоохоронної благодійної діяльності. Спеціально розроблені заходи пропаганди і 

заохочення. За п’ять років Марші парків принесли заповідникам та національним паркам 

650 тис. доларів спонсорської допомоги. 

 



 22 квітня -  Всесвітній день Матері-Землі 

Матінка-Земля. Це вираження ми не рідко чуємо в нашому повсякденному житті і 

використовуємо його в нашому спілкуванні. Що воно означає і що ми в нього вкладаємо, - 

буквально зображено в самому формулюванні і формі подібної фрази. Земля - наша 

годувальниця, наш спільний дім, в якому створені Богом для нас абсолютно унікальні 

умови, що дозволяють нам не тільки виживати, але й насолоджуватися життям у всій її 

красі і різноманітності. Вона віддає нам себе цілком. Беззаперечно дарує свою любов. Не 

зважаючи навіть деколи на абсолютно блюзнірське ставлення з нашого боку. Як любляча 

мати живить, одягає і виховує своїх нетямущих дітей. Чим ми їй віддячуємо? 

Вже здавна в різних країнах світу це питання набуло нагальну актуальність. 

Людство нарешті, звернувши увагу на свою позицію і роль в екосистемах нашої Землі, 

задумалося. Невже ми почали переростати чисто споживчий період свого власного 

розвитку? Надія є. З’явилися і прагнення. 

Так, офіційно, починаючи з 2010-го року в наших календарях на міжнародному рівні 

з’явився знаковий День - Всесвітній день Матері-Землі, який відзначається 22-го квітня.  

У День Матері-Землі ми приєднуємося до цієї міжнародної ініціативи і 

закликаємо всіх підтримати загальнолюдські позитивні зусилля, які спрямовані на 

вирішення назрілих екологічних проблем. Що людина посіє - те й пожне. Не будемо про 

це забувати! 

 

        26 квітня- Міжнародний день пам’яті  

                                                                           Чорнобиля 
Чорнобильська атомна електростанція, 26 квітня 1986 року, — планове 

виключення реактора, що тривало 20 секунд, здавалося звичайною перевіркою 

електрообладнання. Проте через декілька секунд в результаті різкого стрибка напруги 

стався вибух, в результаті якого в атмосферу викинуто близько 520 небезпечних 

радіонуклідів. Вибух був настільки потужним, що забруднення розповсюдилося на значні 

ділянки території Радянського Союзу, які наразі входять до складу Білорусі, України та 

Росії. 

За офіційними повідомленнями, відразу після катастрофи загинула 31 людина, а 

600 000 ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози 

радіації. Згідно з офіційними даними, радіоактивному опромінюванню піддалися майже 8 

400 000 мешканців Білорусі, України та Росії, що перевищує чисельність населення 

Австрії. Забруднено близько 155 000 кв.км території, що складає майже половину 

загальної площі території Італії. Сільськогосподарські угіддя площею майже 52 000 кв.км, 

а це більш ніж площа території Данії, забруднені цезієм-137 і стронцієм-90 з періодом 



напіврозпаду в 30 і 28 років, відповідно. Майже 404 000 людей були переселені, проте 

мільйони як і раніше живуть в умовах, коли залишкова дія, що зберігається, створює цілу 

низку небезпечних наслідків. 15 грудня 2000 року діяльність ЧАЄС як виробника 

електроенергії було припинена. 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф відзначається у 

країнах- учасниках СНД з 2004 року відповідно до рішення Ради голів держав СНД від 19 

вересня 2003 року на знак скорботи про трагедію на Чорнобильській АЕС. 

 

 

Травень 

         3 травня – День Сонця                         

Щоб привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел 

енергії європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії (МОСЕ) (ISES-

Europe), починаючи з 1994 р., на добровільній основі організовує щорічний День Сонця. 

Ентузіасти і професіонали, громадські організації та фірми по всій Європі 

організовують різного роду заходи, пов’язані з демонстрацією можливостей сонячної 

енергетики. 

 

 12 травня – Свято екологічної освіти 

Людство досягло такої стадії, коли антропогенна дія на біосферу набула 

безповоротного характеру, різко загострилися протиріччя між зростаючими потребами 

суспільства і можливостями природи. Екологічна освіта була висунута ЮНЕСКО і 

Програмою ООН з охорони довкілля в розряд основних засобів гармонізації взаємодії 

людини і природи. 

Стокгольмська конференція з охорони довкілля в 1972 році прийняла 

рекомендацію про створення міжнародної програми за освітою в області довкілля. В цілях 

виживання необхідне переосмислення самої суті взаємин людини, суспільства і природи 

на основі нових підходів і ідей. Практична реалізація ідей стійкого розвитку пов'язана із 

зміною стереотипу культури взаємин людини і природи. По визнанню вітчизняної і 

світової громадськості центральним чинником у вирішенні проблем взаємин "Людина - 

Суспільство - Природа" стає екологічна освіта 

Святкується викладачами навчальних закладів та студентами у зв'язку з 

важливістю екологічної освіти, формування екологічної свідомості та обміну досвіду між 

державами. Цей День відзначається шляхом організації та проведення конференцій і 

семінарів, круглих столів, присвячених питанням екології. Організовується у навчальних 



закладах усіх рівнів, починаючи з дитячих садків та закінчуючи вищими навчальними 

закладами. 

  15 травня – Міжнародний день клімату 

Заснування цього свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат 

як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. 

Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять перед 

людством. Глобальне потепління, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – 

все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, чинить негативний вплив на 

продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, плачевно позначається на стані 

природних ресурсів та збалансованому розвитку держав. 

  22 травня – Міжнародний день біологічного  

                                                             різноманіття 

20 грудня 2000р. Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним 

днем біологічного різноманіття (резолюція 55/201). В цей день була прийнята Конвенція 

про біологічне різноманіття . Раніше цей День відзначався 29 грудня, але у 2000 р. 

Конференція учасників Конвенції рекомендувала змінити дату для того, щоб привернути 

більше уваги до цього заходу. 

Бездумна експлуатація природних ресурсів, така як вирубка лісу на паливо для 

використання зайнятої ним землі як пасовища і використання водних джерел для 

господарських потреб сприяє втраті біологічної різноманітності. 

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила Міжнародний 

день біологічної різноманітності, аби поглибити розуміння питань біорізноманітності і 

підвищити обізнаність про них. 

 

 24 травня – Європейський День парків 

Європейський День Парків був організований Федерацією ЄВРОПАРК 

(EUROPARC Federation) – це європейська організація, яка об'єднує природні території, що 



охороняються, в тридцяти шести європейських країнах. Проведений вперше в 1999 році, 

цей день тепер святкується щороку по всій Європі 24 травня. Дата святкування була 

вибрана не випадково – саме 24 травня 1909 року в Швеції був створений перший з 

дев'яти Європейських Національних Парків. 

Сьогодні Європейський день парків символізує міжнародну солідарність 

територій, що охороняються. Свято організоване з метою підйому профілю заповідників 

Європи, а також для того, щоб викликати суспільну підтримку їх роботи. Цього дня 

проводяться багаточисельні заходи на території і довкола заповідників, присвячених 

святкуванню природної краси Європи і її культурного надбання, висуваючи на перший 

план їх захист, як в даний час, так і в майбутньому. 

31 травня – Всесвітній день проти куріння 

31 травня у всьому світі проводиться міжнародна акція по боротьбі з курінням – 

Всесвітній день без тютюну, тобто день, вільний від тютюнового диму. Він був 

встановлений в 1988 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я на 42 сесії 

Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (резолюція № WHA42.19). 

День відмови від куріння (Great Smokeout), як День звільнення навколишнього 

середовища та всього світу відзначається також в третій четвер листопада. Він був 

встановлений Американським онкологічним суспільством (American Cancer Society) в 

1977 році. 

Перед світовою спільнотою було поставлено завдання – добитися, аби в XXI 

столітті проблема куріння тютюну зникла. ВОЗ цією акцією застерігає населення планети 

(курцями є більше половини всього чоловічого населення планети і близько чверті 

жіночого) від згубної звички – однієї з найпоширеніших епідемій за всю історію існування 

людства – нікотиноманії, що стоїть в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією. 

 

Червень 

 

 

 3 червня - День меліоратора 

Меліорація, є роботи по поліпшенню способів раціонального використання природи. 
Вони полягають в ефективному підвищенні продуктивної сили землі і її поліпшенню, 
оздоровленню природного середовища в цілому. В основі, меліорацію застосовують до грунтів, 



проте є і меліорація лісів, водойм, луків і будь-якого іншого ландшафту, де поліпшення якості 
природи має виправданний сенс. Наприклад, це боротьба із зсувами або снігозатримання, 
розмиви або затоплення. Осушення, зрошення або обводнення. 

Сьогоднішній світ є місцем нерівномірного розвитку, нестійкого використання природних 
ресурсів, погіршення впливу зміни клімату. При цьому продовжується злидні і недоїдання. Погана 
якість їжі і невиправдані дієти частково відповідальні за збільшення хронічних захворювань, таких 
як ожиріння і серцеві захворювання. Сільське господарство тісно пов’язане з цими проблемами, 
включаючи втрату біорізноманіття, глобальне потепління і доступність води. 

 
 

 5 червня – Всесвітній день навколишнього   

                                                             середовища 

Всесвітній день навколишнього середовища, який щорічно відзначається 5 

червня, є для Організації Об’єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу 

світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати 

політичний інтерес і відповідні дії. 

Такий захід, як святкування цього Дня, розрахований на те, щоб привнести 

людський чинник в питання охорони навколишнього середовища. 

Всесвітній день навколишнього середовища - "народна подія», що 

супроводжується такими барвистими видовищами, як вуличні мітинги, паради 

велосипедистів, «зелені» концерти, конкурси творів і плакатів у школах, посадка дерев, а 

також кампанії з рециркуляції відходів і прибирання території. 

 8 червня – Всесвітній день океанів 

Всесвітній день океанів був проголошений у 1992р. на Міжнародній конференції з 

навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро. Проголошенням цього свята 

ООН підкреслила життєву важливість океанів для планети, а також необхідність турботи 

про їх благополуччя, збереження органічного світу океанів, екологічну чистоту вод. 

Це день, який дає привід пригадати про те, що Світовий океан є колискою життя 

на нашій Планеті, 70% якою покрито водою, ресурси океану – застава розвитку і 

подальшого існування людської цивілізації, його простори – арена світової торгівлі. Роль 

Світового океану в регулюванні клімату є системоутворюючою, його води – один з 

головних поглиначів вуглекислого газу. 



 17 червня – Всесвітній день боротьби з   

                                                                   оспустелюванням та посухами 

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами був проголошений 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1994р. (резолюція 49/114). Тоді ж була прийнята 

Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. Державам запропоновано присвятити 

цей день підвищенню інформованості про необхідність міжнародного співробітництва у 

боротьбі опустелюванням і наслідками посух та про хід реалізації Конвенції про боротьбу 

з опустелюванням. 

Опустелювання – це один з найбільш тривожних світових процесів деградації 

довкілля. Воно загрожує здоров'ю і джерелам засобів до існування більше 1 млрд. людей. 

 

Липень 

 

 

4 липня – Міжнародний день дельфінів-  

                                                                Полонених 

З огляду на існування по всьому світу дельфінаріїв, ця дата є дійсно актуальною 

для дельфінів і біорізноманіття. На жаль, до цієї не вельми приємної дати приєднується і 

Україна. Адже лише в 2009 році на території сухопутної частини України було відкрито 

шість дельфінаріїв. Не кажучи вже про дельфінарії на узбережжі Чорного і Азовського 

морів, які, тим не менш, не завжди відповідають біологічним потребам дельфінів. 

Дельфінів в дельфінаріях з абсолютною впевненістю можна назвати полоненими. 

Адже ці дельфіни спеціально чи випадково (під час ловлі риби) виловлені браконьєрами, 

а, отже, розлучені зі своїми стаями і родинами. А дельфіни - це високоорганізовані 

морські ссавці з власною мовою, які групуються у стаї і мають родини. Пораненого 

дельфіна стая ніколи не кине в морі, існують дельфініхи-акушерки, та навіть 

представників інших видів дельфіни часто рятують, виносячи на берег. У браконьєрських 

сітях частина дельфінів гине, частина ріже плавці, через потрапляння води до дихального 

клапану починається пневмонія, дельфін відчуває шок. 

 



 7 липня - день працівника природно-  

                                                                   заповідної справи 
З метою підтримки природно-заповідної справи, враховуючи істотний внесок 

фахівців та професіоналів, не байдужих людей до сьогодення та майбуття стану нашої 

природи, на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища, 18-го серпня 2009-го року Президентом України, згідно Указу № 629/2009 

встановлено професійне свято працівників природно-заповідної справи, який тепер 

щорічно відзначається 7 липня. 

 

 11 липня – Всесвітній день народонаселення 

У 1989р. Рада керуючих Програми розвитку ООН (ПРООН) рекомендувала 

відзначати 11 липня як Всесвітній день народонаселення (рішення ПРООН 89/46). Ведучи 

відлік від 11 липня 1987р., коли чисельність населення світу перетнула позначку 5 

мільярдів мешканців, цей День має на меті загострити увагу на невідкладності та 

важливості питань, пов'язаних з народонаселенням, зокрема, в контексті планів і програм 

загального розвитку та необхідності пошуків розв'язання цих проблем. 

 

Серпень 

 

 6 серпня – День дій за заборону ядерної зброї 



У цей день 6 серпня 1945р. американська авіація піддала атомному 

бомбардуванню японське місто Хіросіма. Вперше в історії ядерна зброя була застосована 

проти людей і продемонструвала свою жахливу силу. Колосальних збитків було завдано 

довкіллю і здоров'ю громадян. Наслідки бомбардувань відчутні й сьогодні. Ядерна зброя 

вважається найбільш небезпечною з усіх видів зброї. Крім прямого ураження ударною 

хвилею, світловим випромінюванням та проникаючою радіацією величезні території на 

багато років забруднюються радіонуклідами і стають непридатними для нормальної 

життєдіяльності людини. На сьогоднішній день більшість країн припинили здійснювати 

ядерні вибухи, проте лабораторні випробовування тривають і надалі. 

 

 20 серпня (третя субота серпня) –  

                                                   Міжнародний день безпритульних тварин 

Цей день увійшов до міжнародного календаря згідно з пропозицією міжнародного 

Товариства Прав Тварин (ISAR) США. Проблема безпритульних тварин знайома кожному 

великому місту, де гостро стоїть питання будівництва притулків для бездомних тварин. 

Представники громадських організацій, а також небайдужі жителі країни в цей день 

можуть висловити своє відношення до того, як влада вирішує проблему зниження 

чисельності безпритульних тварин в місті. Давно доведено, що рівень духовності людини 

визначається не лише соціальним середовищем, але й характером спілкування зі світом 

природи. Жорстокість до тварин в дитинстві може перерости у жорстокість до людей. 

 

 

 19 серпня день пасічника України 

День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали відзначати з 1997 

року.Він встановлений Указом Президента № 815/97 і святкується щорічно 19 серпня. 

Підраховано, що кожна сьома тонна світового меду - українська. На пасіках 

країни сьогодні «працює» близько п’яти мільйонів бджолиних сімей. 



Цього ж дня християни відзначають Преображення Господнє, яке в народі 

називають Яблучний Спас. Цього дня за традицією в церквах освячують яблука та мед. 

Пасічники освячують вулики перед настанням холодів, щоб бджоли добре перезимували. 

 

 29 серпня- Міжнародний день дій проти  

                                                                           ядерних випробувань 
Ядерні випробування, підземні і атмосферні, підводні і навіть за межами нашої 

атмосфери, але в межах нашої матінки землі, всього їх було в XX столітті за даними 

проекту DilovaMova.com близько 2-х тис. 84-х, несли людству відвертий шкоду. Про це 

неодноразово заявлялося, і навіть на найвищих рівнях: навіщо нам воювати між собою, 

коли такими темпами, котрими проводяться ядерні випробування ми прирікаємо себе на 

вимирання вже дуже скоро. 

Розуміння і політична воля у необхідності припинення подібного ставлення до 

навколишнього середовища та природи самої людини пройшло лише з наступом нового 

тисячоліття. 2-го грудня 2009-го року на 64-й сесії, поважної міжнародної структури, 

Генеральної асамблеї ООН, в резолюції № 64 /35, - 29-е серпня було оголошено 

Міжнародним днем дій проти ядерних випробувань . Не можна сказати, що спроби 

припинити подібні згубні дії по відношенню до життя і здоров’я людей, нашої природи і 

навколишньому середовищу, не робилися і раніше, адже із закінченням «холодного» 

протистояння і новітньої світової конфігурацією, вирішення цих питань активно 

просувалася більшістю найпотужніших ядерних держав. 

 

Вересень 

 

 1 вересня – День пам’яті видів, винищених 

                                                                          людиною 

Ми не побачимо їх вже ніколи... моа, тур, квага, дронт, тарпан, епіорніс, сумчатий вовк, 

безкрила гагарка, стеллерова корова, мандрівний голуб... Цих представників фауни ми, 



люди, не зможемо побачити вже ніколи. Ані в дикій природі, ні в зоопарках. Вони були 

легковажно знищені нами, і залишили згадку про себе хіба що в природничих музеях світу 

у вигляді шкур, скелетів та фотографій.  

1 вересня було обрано для такої пам’яті, тому що саме цього числа в 1914 році в зоопарку 

м. Цинцинаті, США, помер останній мандрівний голуб. Історія знищення мандрівного 

голуба найбільш яскраво показує нам колосальні масштаби нашого марнотратства і 

необачності. І знищили цей вид птахів не древні дикуни, а, здавалось би цивілізовані, 

люди ХІХ століття. 

 

 

 

 16 вересня- Міжнародний день охорони  

                                                                     озонового шару 
В 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним 

днем охорони озонового шару (A/RES/49/114). День встановлено на згадку про 

підписання Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар. 

В 1987 році 36 країн, у тому числі і СРСР, підписали документ, згідно з яким 

країни-учасниці повинні були обмежити і повністю припинити виробництво 

озоноруйнівних речовин. 

Озоновий шар простягається над землею величезною шапкою, що йде в космос. 

Ця хімічна сполука спостерігається на висоті 100 кілометрів. Він, особливо у верхніх 

шарах атмосфери, захищає Землю від жорстких небезпечних випромінювань. Якщо цей 

шар скінчиться коли-небудь, це буде небезпечно для всієї біосфери, для всього жівого.Від 

потрапляння ультрафіолетових променів на людину, може виникнути рак шкіри, сліпота 

та інші захворювання. 

 

22 вересня – День без автомобілів 

Вперше День без автомобілів відмічався в 1998р. у Франції, коли в ряді міст було 

припинено автомобільний рух. У наступні роки цю традицію перейняли інші європейські 

країни та міста, а останніми роками – і деякі неєвропейські країни (наприклад, Канада, 

США). День без автомобілів святкується за рішеннями органів місцевої влади. Як 



правило, в цей день забороняється пересування на автомобілях, а мешканці 

використовують альтернативні способи пересування. Часом акція триває більше ніж один 

день. Мета такого заходу – привернути увагу до проблеми забруднення атмосферного 

повітря транспортними засобами, знизити рівень концентрації вихлопних газів у міському 

повітрі, зменшити шумове навантаження, сприяти розвиткові альтернативних видів 

пересування. День без автомобілів в Україні офіційно не відзначається, однак такі акції 

проходять за ініціативою громадськості чи місцевих органів влади в окремих містах 

України. 

 

 26 вересня-Міжнародний день боротьби за   

                                                                            повну ліквідацію ядерної зброї 
Повна ліквідація ядерної зброї є однією з найстаріших цілей Організації 

Об’єднаних Націй. Вона була предметом першої резолюції Генеральної Асамблеї в 1946 

році. Також, починаючи з 1959 року, поряд з загальним і повним роззброєнням була 

включена до порядку денного Генеральної Асамблеї. Вона була основною темою 

оглядових конференцій, що проводяться в ООН з 1975 року державами - учасниками 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Була визначена як одне з пріоритетних 

завдань першої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї з роззброєння в 1978 році, яка 

приділила особливу увагу проблемі ядерного роззброєння. Плюс була підтримана кожним 

з генеральних секретарів Організації Об’єднаних Націй. 

Проте, станом на 2015-й рік, в арсеналах країн світу налічується близько 16 000 

одиниць ядерної зброї. Які володіють такою зброєю країни не мають проблем з 

фінансуванням і розробили довгострокові плани з модернізації своїх ядерних арсеналів. 

Більше половини населення світу живе в країнах, які або мають таку зброю, або є членами 

ядерних альянсів. Станом на 2015 рік, жодна з одиниць ядерної зброї не була фізично 

знищена відповідно до якого-небудь двостороннім або багатостороннім договором, і 

ніяких переговорів щодо ядерного роззброєння не ведеться. Тим часом, доктрина 

ядерного стримування зберігається як елемент політики безпеки всіх ядерних держав і їх 

ядерних союзників. Такі реалії сьогоднішнього дня. Незважаючи на зростаючу в усьому 

світі стурбованість щодо катастрофічних гуманітарних наслідків використання навіть 

одного ядерного заряду, не кажучи вже про регіональну або глобальної ядерної війни. 

 
 



 27 вересня-Всесвітній день моря 

Це один з міжнародних днів у системі Організації Об’єднаних Націй. 

Відзначається з 1978 року за рішенням Х сесії Асамблеї Міжурядової морської 

консультативної організації (ИМКО) в останній четвер вересня. 

Мета Всесвітнього дня моря привернути увагу міжнародної громадськості до 

того, який непоправний збиток морям і океанам наносять перелов риби, забруднення 

водоймищ і глобальне потепління. Два найбільш важливі завдання - підвищення безпеки 

на морі і попередження забруднення морського середовища, зокрема нафтою. 

Щорічно обирається тема і тези для заходів під егідою міжнародної події - Дня 

моря. Вони доступні на сайті imo.org, наприклад, тема Всесвітнього дня моря на 2017 рік - 

«Зв’язок кораблів, портів і людей». Вона була обрана для того, щоб надати можливість 

зосередитися на різних портах, що займаються супроводом судноплавства і логістикою. 

В 2018 році Всесвітній день моря припадає на 27 вересня. 

 

 

 30 вересня-1 жовтня – Міжнародні дні  

                                                         спостереження за птахами 

Такі дні проводяться з ініціативи товариств охорони птахів. До них залучаються 

усі бажаючі. Під час акції фіксується, які види птахів зустрічаються у тій чи іншій 

місцевості, в якій кількості, особливості їх поведінки тощо. Основною метою цієї акції є 

заохочення широкого загалу до пізнання світу пернатих і привернення уваги до проблем 

їх збереження, оскільки, внаслідок діяльності людини і забруднення довкілля, чисельність 

деяких видів значно зменшується або ж знаходиться під загрозою зникнення. Результати 

своїх спостережень учасники акцій надсилають в товариства охорони птахів і такі 

результати опрацьовуються, узагальнюються та оприлюднюються. 

 

 

Жовтень 
 



 4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин 
Всесвітній день захисту тварин прийнято відмічати 4 жовтня. Свято запроваджено 

у 1931 році на Міжнародному конгресі прибічників руху в захист природи, що відбувся у 

Флоренції. Саме ця подія дала поштовх тому, що найрізноманітніші організації захисту 

тварин із всіх куточків світу вирішили об’єднати свої зусилля у цій боротьбі. Пізніше ідеї 

щодо захисту прав тварин отримали юридичне оформлення у більшості країн Європи. 

Це рішення підтримали організації, створені з метою захисту тварин у різних 

країнах світу. В цей день проводять різноманітні заходи з метою підвищення суспільної 

свідомості та активності громадян щодо захисту тварин. 

 

  6 жовтня-Всесвітній день охорони місць  

                                                                       проживання  

День охорони місць проживання або Всесвітній день середовища проживання, 

відзначають у всьому світі сьогодні шостого жовтня. Це свято було затверджено у 1979 

році в рамках Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 

існування в Європі. 

Людина своєю діяльністю вже давно впливає на природу, змінюючи її. З кожним 

роком у світі все більше територій переходять до розряду сільгоспугідь, пасовищ, 

піддаються змінам у зв’язку зі зростанням міст, видобутком корисних копалин, 

будівництвом заводів та інших об’єктів народного господарства. 

За 19 століть нашої ери на земній кулі зникло 150 видів ссавців, в основному 

великих, і 139 видів птахів. Кожен зниклий вид - дуже важка і непоправна втрата. 

Людина навчилася дуже багато чого: вирвалася в космос, долетіла до Місяця, але 

вона не зможе знову створити тура або стеллерову корову. Все, що зникає в тваринному 

світі, - зникає назавжди. 

 13 жовтня – Міжнародний день із  

                                                           зменшення небезпеки стихійних лих 



Генеральна Асамблея ООН, проголосивши з 1 січня 1990р. Міжнародне 

десятиріччя із зменшення небезпеки стихійних лих, вирішила оголосити другу середу 

жовтня Міжнародним днем зі зменшення небезпеки стихійних лих і відмічати його 

щороку протягом Міжнародного десятиріччя (резолюція 44/236). 

Міжнародна стратегія по зменшенню небезпеки стихійних лих переслідує, перш 

за все, мету доведення до широкої громадськості важливості завдання запобігання і 

проведення роз'яснювальної роботи серед населення, яке найбільш схильне до небезпеки 

стати жертвою стихійних екологічних і техногенних лих, відносно доступних засобів по 

запобіганню переростанню небезпек в катастрофи. 

 

 

 25 жовтня-Міжнародний день без паперу 

Щорічно кожен четвертий четвер жовтня визнаний вважатися Міжнародним днем 

без паперу. Компанії і люди по всьому світу діляться досвідом про те, які дії і технології 

допомагають скорочувати зайві витрати паперу в роботі, бізнесі та виробництві. Девіз 

Міжнародного дня без паперу – «Навчимося використовувати папір раціонально!». 

Міжнародна акція закликає використовувати безпаперові технології протягом усього року. 

Але саме в цей день можна дізнатися про максимальну кількість прикладів, рекомендацій 

і цікавих фактів про нераціональні витрати паперу, а також розповісти про свій внесок у 

«безпаперовий рух» 

 
 

  31 жовтня – День Чорного моря 

День Чорного моря відзначається у день, коли в 1996р. шість причорноморських 

країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія та Україна – підписали Стратегічний 

план дій щодо реабілітації та захисту Чорного моря. Цей План був розроблений після 

проведення всебічних досліджень морського середовища, які показали, що його 

життєздатність суттєво погіршилась у порівнянні з попередніми трьома десятиріччями. 

План передбачає здійснення практичних заходів, спрямованих на відновлення та 

збереження довкілля Чорного моря (зменшення забруднення, удосконалення управління 

живими ресурсами, підтримку соціального розвитку у спосіб, що не шкодить довкіллю, а 

також фінансування екологічних проектів). Екологічні організації причорноморських 

країн відмічають цей день низкою акцій, щоб привернути увагу до деградації морського 

середовища та до необхідності проведення заходів щодо запобігання цьому на 

регіональному рівні. 

 



Листопад 

 

 

  6 листопада-Міжнародний день 

запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та 

збройних конфліктів 

5 листопада 2001 року Генеральна Асамблея оголосила 6 листопада кожного року 

Міжнародним днем запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та 

збройних конфліктів. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/56/4. Приймаючи це рішення, вона враховувала, що шкода, заподіяна 

навколишньому середовищу під час збройних конфліктів, призводить до погіршення 

стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів і 

часто торкається не тільки однієї держави і не тільки нинішнього покоління. 

Війна, якими б не були її причини, приносить невимовні жахи для цивільного 

населення і може протягом лічених хвилин знищити те, що іноді було створено цілими 

поколіннями. Крім людських страждань, що завдає війна, вона також веде до руйнування 

навколишнього середовища. 

 

 

 11 листопада – Міжнародний День  

                                                                                   енергозбереження 
За ініціативи міжнародної екологічної мережі «Шкільний проект з використання 

ресурсів та енергії» (SPARE) 11 листопада оголошено Днем енергозбереження. Рішення 

про заснування цього свята було прийнято у квітні 2008 року на міжнародній нараді 

координаторів SPARE, що проходила у Казахстані. А вже в листопаді 2008-го світ 

відзначив перший День енергозбереження. Це свято отримало статус міжнародного, 

оскільки взяти участь у проекті побажали близько 20 країн. Основна мета свята – 

привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та 

розвитку відновлюваних джерел енергії. Проблема енергозбереження набагато глибша, 



ніж може здатися на перший погляд. Економія енергії дозволить знизити забруднення 

навколишнього середовища. 

 

 

 15 листопада-Міжнародний день відмови 
                                                                                       від паління 

 

Нарешті боротьба з цією згубною звичкою набуває цілком конкретних обрисів, 

адже ще буквально кілька десятиліть тому не можна було просунутися далі простих слів. 

Виною цьому було практично непробивне лобі тютюнових виробників і їх елементарна 

жадібність. 

Метою Дня відмови від паління є активні дії по сприянню у зниженні поширення 

шкідливої тютюнової залежності. Це включає в себе боротьбу проти тютюнопаління в 

усіх прошарках суспільства і в першу чергу в середовищі лікарів і медичного персоналу. 

Широке інформування суспільства про шкідливий і згубний вплив тютюну на здоров’я 

курця і оточуючих його людей здатне позитивно вплинути на самосвідомість безлічі 

курців. Завдяки хорошій обізнаності населення про шкоду куріння для здоров’я та 

доступних методах позбавлення від цієї шкідливої звички багато громадян прагнуть 

позбутися згубної нікотинової залежності. 

 

 

Грудень 

 

Початок Всеукраїнських природоохоронних акцій "Збережи 

ялинку", "Наша допомога птахам" та ін., метою яких є бережливе ставлення та збереження 

живої природи в зимовому часі. 

 
 



 5 грудня-Всесвітній день грунтів 

У 2002 році Міжнародний союз ґрунтових наук прийняв резолюцію, де 

запропонувал святкувать 5 грудня, як Всесвітній день грунтів, щоб нагадувати про 

важливість ґрунтових ресурсів і тієї ролі, яку вони відіграють у збереженні екосистем і 

забезпечення зростання добробуту людини. 

У червні 2013 року делегати Конференції ФАО одноголосно виступили на 

підтримку Всесвітнього дня грунтів і звернулися до Генеральної Асамблеї з проханням 

прийняти відповідну резолюцію на її 68-й сесії. У грудні 2013 року Генеральна Асамблея 

ООН проголосила 5 грудня Всесвітнім днем грунтів. 

 


